
Липоводолинська селищна рада 
Виконавчий комітет 

Р І Ш Е Н Н Я 
№ 127 

смт Липова Долина від 26.12.2017 року 

Про порядок організації обліку дітей • • ••• 
дошкільного віку на території 
Липоводолинської селищної ради у 2018 році 

Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 
керуючись пунктом 2 частини «а» та пунктом 4 частини «б» статті 32 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою охоплення дітей 
навчанням і здобуття ними дошкільної освіти, виконком Липоводолинської 
селищної ради 

В И Р І Ш И В : 

1. Визначити території обслуговування і закріпити їх за дошкільними 
навчальними закладами згідно з додатком 1. 

2. Визначити інструктора у справах сім'ї, молоді та спорту селищної 
ради Федчуна С.М. відповідального за здійснення обліку дітей дошкільного 
віку, які проживають на території Липоводолинської селищної ради. 

3. Інструктору у справах сім'ї, молоді та спорту селищної ради 
Федчуну С.М.: 

3.1. Протягом 2018 року здійснювати облік дітей дошкільного віку, 
які проживають на території Липоводолинської селищної ради; 

3.2. До 15.09.2018 року підготувати та подати на затвердження 
актуалізований список дітей дошкільного віку, які проживають на 
території Липоводолинської селищної ради. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря ви-
конавчого комітету селищної ради Савченка Р.В. 

Селищний г С.М. Нищ ста 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від 26.12.2017 року № 127 

Території обслуговування і закріплення їх 
за дошкільними навчальними закладами 

Липоводолинської селищної ради 

1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Веселка»: 

1.1. с.Червоногірка 
1.2. смт Липова Долина: вулиці Б.Хмельницького, Богуна, Гагаріна, Ковпака, 
Л.Українки, Лікарняна з провулками, Новіченка, Каті Зеленко, Польова, 
Покровська з провулком, Оболоньська з провулками, Лєрмонтова з провулком, 
Пушкіна, Роменська з провулками, Русанівська з провулком, Садова, Спортивна, 
Степова, Суворова, Тиріна, Троїцька, Шевченка, 

2. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Берізка»: 

2.1. с. Побиванка. 
2.2. с. Червона Долина. 
2.3. смт Липова Долина: вулиці Гоголя, Горького, Дмитра Сулими, Яблунева, 
Зелена, Онацького, Вишнева, Ставкова, Короленка, Коцюбинського, Загорянка, 
Полтавська з провулками, Миру з провулком, Молодіжна, Набережна, 
Некрасова, Бойкі з провулками, Басарабка, 
Щепкіна з прову; 

Секретар викон Р.В. Савченко 


